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EINDVERSLAG van de vaste Commissie voor Onderwijs en 
Wetenschappen omtrent het ontwerp „Leerplichtwet 1969". 

Nadat het voorlopig verslag der commissie aan de Regering 
was medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgende 

MEMORIE VAN ANTWOORD 

Inleiding 

Het verheugt de ondergetekenden, dat zeer vele leden zich 
gaarne kunnen verenigen met de in dit wetsontwerp vooige-
stelde regeling, met name met de daarin opgenomen verlenging 
van de leerplicht. Ook zij achten deze zowel voor het kind als 
voor de maatschappij zeer noodzakelijk in deze tijd van grote 
maatschappelijke veranderingen. 

De principiële beschouwingen die een aantal andere leden 
eventueel bij de openbare beraadslagingen aan dit wetsontwerp 
willen wijden, zien zij met belangstelling tegemoet. 

Invoering van de verlenging van de leerplicht 
Terecht wezen zeer vele leden erop, dat er vóór de invoering 

van de negenjarige leerplicht voldoende aangepaste vormen 
van onderwijs zullen moeten zijn en dat er voldoende geld 
voor moet kunnen worden gevoteerd. 

De ondergetekende1) is erkentelijk voor het begrip, dat 
velen van deze leden toonden voor het feit, dat de invoering 
van de leerplichtverlenging om deze redenen voorshands nog 
niet kan plaatsvinden. Hij heeft er van zijn kant begrip voor, 
dat vele andere leden het betreurden, dat zo weinig positiefs 
kan worden gezegd over het tijdstip van invoering. Hij zegt 
gaarne toe, dat hij alles in het werk zal stellen om te bereiken, 
dat binnen redelijke tijd aan genoemde voorwaarden wordt 
voldaan. Zoals hij ook bij de behandeling van het wetsontwerp 
in de Tweede Kamer (Handelingen van dit zittingsjaar, blz. 
1342) heeft gezegd, kan geen streefdatum worden genoemd, 
voordat de aan de Tweede Kamer toegezegde prioriteitennota is 
ingediend en besproken. 

Het zal deze leden duidelijk zijn, dat de invoering van de 
leerplichtverlenging als belangrijk onderdeel van deze nota 
niet los van de andere prioriteiten kan worden gezien. 

Wanneer hij nu data zou noemen - zelfs met het nodige 
voorbehoud —, zou gemakkelijk de indruk kunnen worden ge-
wekt, waarvoor deze leden vrezen, dat nl. de leerplichtver-
lenging telkenmale wordt verschoven. De discussie met het 
parlement kan er immers toe leiden, dat andere prioriteiten 
hoger worden geclasseerd dan door de Regering aanvankelijk 
was voorgesteld. 

De verklaring van de tweede ondergetekende bij de openbare 
beraadslaging over dit wetsontwerp in de Tweede Kamer, die 
de hier aan het woord zijnde leden in herinnering brachten, 

!) Indien uit de tekst niet het tegendeel blijkt, wordt in deze memorie 
steeds de eerste ondergetekende bedoeld. 
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moet niet worden misverstaan. Voor de invoering van de leer-
plichtverlenging zelf en de direct daarmede verband houdende 
wijzigingen van de Arbeidswet 1919 is het niet noodzakelijk, 
dat het tijdstip ten minste twee jaren te voren vaststaat. Deze 
verklaring had betrekking op eventueel te treffen verdere maat-
regelen inzake het voorwaardelijk arbeidsverbod. De onder-
getekenden zeggen gaarne toe alles in het werk te zullen stellen 
om die termijn te bekorten. 

De ruimteproblemen zullen niet het eerste knelpunt zijn, 
omdat de ondergetekende aanneemt, dat - behoudens ver-
moedelijk bij het huishoud- en nijverheidsonderwijs - het 
scholenapparaat als geheel genomen reeds thans over een 
zodanige ruimte beschikt, dat voor de leerlingen die onder de 
leerplichtverlenging vallen, wel een plaats in een klas te 
vinden is. In een aantal gevallen zouden noodvoorzieningen 
moeten worden getroffen. 

Uitvoering der wet 
De ondergetekende zal met belangstelling kennis nemen van 

de beschouwingen die verscheidene leden aankondigden te zullen 
houden over toenemende praktische moeilijkheden bij de hand-
having van de leerplicht in verband met de spreiding van 
vakanties op de scholen en in de bedrijven. Hij meent reeds 
nu te moeten stellen, dat er steeds naar gestreefd zal moeten 
worden, dat ouders met schoolgaande kinderen vakantieverlof 
hebben binnen de schoolvakanties. Hij acht het in het alge-
meen niet toelaatbaar, dat de kinderen de school verzuimen 
om buiten de schoolvakanties met hun ouders op vakantie 
te gaan. 

Het verheugt de ondergetekende, dat vele leden geheel 
kunnen instemmen met de nieuwe bepalingen betreffende de 
bestrijding van ongeoorloofd schoolverzuim en dat ook zij het 
een grote verbetering achten, dat die bestrijding meer en meer 
een zaak is geworden van maatschappelijke zorg. Hij wil niet 
ontkennen, dat de hiermee belaste ambtenaar in sommige ge-
vallen in een moeilijke positie zou kunnen geraken, omdat hij 
tevens optreedt als verbaliserend ambtenaar. Bij een juiste 
keuze van geschoolde functionarissen zullen dergelijke moeilijk-
heden, naar hij verwacht, tot een minimum beperkt kunnen 
blijven. Hij wijst er nogmaals op, dat bij de uitoefening van 
deze functie de maatschappelijke zorg op de voorgrond moet 
staan. Om die reden heeft hij de suggestie gedaan waarmee ook 
vele andere leden instemden, dat deze ambtenaar bij voorkeur 
uit de kring van het maatschappelijk werk komt. 

Indien het kind een inrichting van onderwijs buiten Neder-
land bezoekt, moet het hoofd van die inrichting verklaren niet 
alleen dat het kind is ingeschreven, maar ook dat het die in-
richting geregeld bezoekt. Bij twijfel, of er nog steeds sprake 
is van geregeld schoolbezoek, zou contact kunnen worden op-
genomen met de school. Bovendien moet niet worden vergeten, 
dat de verklaring jaarlijks moet worden overgelegd, zodat de 
tweede en de volgende verklaringen gebaseerd zullen zijn op 
ervaring. Een waterdichte controle is niet mogelijk, omdat het 
hoofd van die school niet kan worden verplicht verzuimen te 
melden. De ondergetekende gelooft echter niet, dat daarvan 
misbruik zal worden gemaakt. Het is in hoge mate onwaar-
schijnlijk, dat men zijn kind op een school in het buitenland 
laat inschrijven met het doel de leerplicht te ontduiken. 

Wanneer het hoofd van een school zou worden vervolgd 
wegens een der overtredingen van artikel 27, kan dit inderdaad 
zijn gezag schaden. Dit is op zich zelf geen reden een straf-
bedreiging achterwege te laten. Ook andere functionarissen zijn 
in dit opzicht vaak kwetsbaar. Overigens merkt de onderge-
tekende op, dat ook de bestaande wet het hoofd der school, 
dat zijn verplichtingen niet nakomt, met straf bedreigt. 

Artikel 3 slaat in de eerste plaats op leerlingen, die een 
klas overslaan, b.v. omdat zij direct in de tweede klas van de 
lagere school worden geplaatst. Elk jaar wordt een aantal 
kinderen, die op een ongunstige datum jarig zijn, klaargemaakt 
voor de tweede klas. 

Verder zal het in enkele gevallen mogelijk zijn, dat leer-
lingen door intensief onderwijs sneller door de lagere school 

heen komen. Een vergelijking met de continuscholen, die een 
zgn. derde schooltijd hebben, is echter minder juist, omdat 
de kinderen van deze scholen op latere leeftijd beginnen en 
dus hoogstens een achterstand weer inlopen. Die enkele ge-
vallen zullen uiteraard meer begaafde kinderen betreffen, van 
wie mag worden aangenomen, dat zij na het einde van de leer-
plicht verder zullen gaan. Bovendien is het enkele feit van 
leerplichtvrij te zijn voor een jeugdige thans niet voldoende om 
onvoorwaardelijk aan het arbeidsproces te gaan deelnemen. 
Ook bij een verlenging van de leerplicht tot negen jaar zal 
de jeugdige 15 jaar moeten zijn om arbeid te mogen verrichten. 

Uit de jurisprudentie is de ondergetekende een enkel geval 
bekend, dat tijdelijke verwijdering van school als tuchtmaat-
regel tot langdurig verzuim aanleiding gaf. Dit zou ook ge-
beurd zijn, als de vrijstellingsgrond, bedoeld in artikel 12, 
onder 3°, van de huidige wet (artikel 11, onder c, van het 
ontwerp) er niet was geweest. 

Ook de ondergetekende acht het van belang, dat in de uit-
voeringsbeschikking een datum wordt bepaald vóór welke de 
verslagen, bedoeld in artikel 25, moeten worden uitgebracht. 
Gaarne zal hij de suggestie van de hier aan het woord zijnde 
leden opvolgen. 

Dat voor een snelle leerling op een vroeger tijdstip school-
geld moet worden betaald dan voor een langzame, is niet 
nieuw. Om administratieve redenen is het tijdstip waarop 
schoolgeld verschuldigd wordt, niet gekoppeld aan de leeftijd 
van de leerling, maar aan het leerjaar. De ondergetekende ziet 
daarin geen nadeel voor de ouders van een ijverige leerling. 
De ouders betalen in het systeem van het ontwerp voor een 
vlugge leerling in totaal nooit meer, soms minder schoolgeld 
dan voor een langzame (als gevolg van minder zitten blijven). 
Zij hebben daarnaast het voordeel, dat de kosten van het voor-
zien in het levensonderhoud korter op hen drukken. 

Onderwijs aan kinderen van ouders zonder 
vaste verblijfplaats 

Terecht achten vele leden het onderwijs aan schipperskinde-
ren een moeilijk vraagstuk, waarvan de oplossing nog wordt 
verzwaard, omdat de schippers te dezen geen homogene groep 
vormen. Inderdaad kan de vraag worden gesteld, of de be-
staande internaten wel in voldoende mate op dit probleem 
gericht zijn. Ook de ondergetekende is van mening, dat deze 
kant van het probleem nader moet worden bezien. Daarmede 
zal echter niet de overheid zich in eerste instantie moeten be-
lasten. Het internaat is naar zijn gevoelen een instituut, dat 
een deel van de ouderfunctie tijdelijk van de ouders overneemt. 
Over de wijze waarop dit geschiedt en over de maatstaven, die 
daarbij moeten worden gehanteerd, zijn de ouders zelf en de 
leiding van de internaten het meest tot oordelen bevoegd. 

De ondergetekende heeft er kennis van genomen, dat de hier 
aan het woord zijnde leden de aanneming door de Tweede 
Kamer van het amendement van de heer Masman c.s. toe-
juichten. Zonder alle argumenten tegen het huisonderwijs die 
deze leden aanvoeren, te kunnen onderschrijven, wil hij gaarne 
verklaren, dat het nieuwe artikel 15, ontstaan door overneming 
van het amendement van de heer Van Bennekom, een deel van 
zijn bezwaren tegen schrapping van het huisonderwijs als vrij-
stellingsgrond heeft weggenomen. 

Zoals de ondergetekende reeds eerder heeft medegedeeld, 
is een andere subsidieregeling in een ver gaand stadium van 
voorbereiding. Voordat deze wordt vastgesteld, zal het advies 
worden ingewonnen van het Centraal Overleg Onderwijs 
Binnenvaart. De ondergetekende heeft reeds meermalen doen 
weten, dat naar zijn mening in beginsel de ouders de kosten 
moeten dragen van huisvesting, voeding en kleding van hun 
schoolgaand kinderen. Schippers die deze kosten niet geheel 
voor eigen rekening kunnen nemen, komen in aanmerking voor 
een rijksbijdrage in de meerkosten. Het is voor deze subsidie 
niet relevant, of het kind met het oog op het onderwijs met 
de moeder aan de wal, in een pleeggezin of in een internaat 
is ondergebracht. Daarnaast is het nodig een voorziening te 
treffen voor de nieuwe internaten, welker resultatenrekening 
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ondanks een redelijk zuinig beheer niet met de ouderbijdragen 
sluitend te krijgen is. In het bijzonder is hierbij te denken aan 
de hoge kapitaalslasten, die op deze internaten drukken. 

Hoeveel internaten voor schipperskinderen er behoren te 
zijn, is en blijft een speculatie. Thans zijn ongeveer 2300 inter-
naatsbedden beschikbaar. Het aantal voor schoolgang thans in 
aanmerking komende kinderen schat de ondergetekende op 
ongeveer 4500. Als de trend zich voortzet, dat de helft van het 
aantal kinderen in een internaat wordt geplaatst, is ten minste 
een aantal van 900 nieuwe bedden vereist. Dit komt overeen 
met pl.m. 12 internaten van gemiddelde grootte of uitbreiding 
naar rato van de bestaande 26 internaten. Zou blijken, 
dat zich minder moeders tijdelijk aan de wal gaan vestigen, 
dat de toeneming van het aantal beschikbare pleeggezinnen 
geen gelijke tred houdt met de behoefte of dat relatief 
minder pensionaten, die niet als schippersinternaat gelden, 
worden ingeschakeld, dan wordt de behoefte aan extra-inter-
naatsbedden uiteraard groter. Ook het omgekeerde is echter 
zeer wel denkbaar. 

De ondergetekende heeft geen voorkeur voor het onder-
brengen van schipperskinderen in gezinnen boven plaatsing in 
een internaat. Het feit, dat wel internaten en niet pleegge-
zinnen in aanmerking komen voor een subsidie in de tekorten 
op de exploitatierekening, is geen teken van preferentie, maar 
een gevolg van de feitelijke situatie. Er waren gevallen, dat 
internaten niet konden uitkomen met het bedrag, waarmede 
een pleeggezin wèl kon rondkomen. Om te voorkomen, dat 
zulke internaten in moeilijkheden zouden komen — er was 
immers behoefte aan bedden, want pleeggezinnen zijn dun ge-
zaaid - heeft het Rijk toen enige steun verleend. Enigszins 
anders ligt het, naar het gevoelen van de ondergetekende, met 
de huisvesting van het schoolgaande schipperskind in het eigen 
gezin, dat voor zijn schoolgang tijdelijk domicilie aan de wal 
kiest. Dan immers verkeert het schipperskind in gelijke positie 
als het walkind en ondervindt het in de schooljaren de regel-
matige beïnvloeding door de school, zijn gezin en de omgang 
met leeftijdgenoten die niet allen uit dezelfde sfeer afkomstig 
zijn. Voor deze vorm van huisvesting heeft de ondergetekende 
enige voorkeur, waarvan hij ook in de memorie van antwoord 
aan de Tweede Kamer heeft doen blijken (blz. 4, rechter-
kolom). 

Vormingswerk 

De ondergetekende is van oordeel, dat de vormingsinstituten 
voor leerplichtvrije jeugd een zeer belangrijke taak vervullen 
bij de intrede van de jeugdigen in het arbeidsproces en hun 
verdere ingroei in de maatschappij. Zijn beleid blijft dan ook 
gericht op een zo sterk mogelijke bevordering van dit vor-
mingswerk. 

Zoals ook reeds in de memorie van antwoord aan de Tweede 
Kamer is kenbaar gemaakt, is de ondergetekende in beginsel 
van mening, dat de negenjarige leerplicht zal moeten worden 
gevolgd door een verplichting in partieel opzicht (blz. 10, rech-
terkolom), waarbij hij ook aan het vormingswerk denkt. Voor 
een definitieve beleidsbepaling, ook ten aanzien van de vraag 
wanneer wettelijke maatregelen in dit opzicht van kracht zou-
den moeten worden, wil de ondergetekende het door hem ge-
vraagde advies van de Commissie vorming en onderwijs leer-
plichtvrije jeugd afwachten. 

De Staatssecretaris van Onderwijs 
en Wetenschappen, 

GROSHEIDE. 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

B. ROOLVINK. 

De Minister van Landbouw en Visserij, 

P. J. LARDINOIS. 

De commissie heeft gemeend met de mededeling van dit ant-
woord aan de Kamer haar eindverslag te kunnen sluiten. 

Vastgesteld 6 mei 1968. 
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